
 

 

 

  
02.05.2022 06.05.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 2.5.2022 

Indická s červenou čočkou  (A: 07) Polévka 
Hovězí uzený jazyk, křenová omáčka, houskový knedlík, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 1 
Krůtí špíz s klobásou a paprikou, steakové brambory, nápoj  (A: 01,01a,07) Oběd 2 
Rozpečený camembert na kořenové zelenině, brusinky, nápoj  (A: 07,09) Oběd 3 
Krůtí špíz s klobásou a paprikou, opékané brambory, nápoj  (A: 07) Oběd  B 

Úterý 3.5.2022 

Maďarská rybí Halászlé  (A: 04,07,12) Polévka 
Vepřové mleté válečky s čedarem, cibulové smetanové brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,12) Oběd 1 
Čočka na kyselo s vejcem, chléb, okurka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,10,12) Oběd 2 
Zapečená kukuřičná polenta se zeleninou ratatouille, nápoj  (A: 03,04,07,12) Oběd 3 
Zapečená kukuřičná polenta se zeleninou ratatouille, nápoj  (A: 03,04,07,12) Oběd  B 

Středa 4.5.2022 

Z uzených žeber, krup s čerstvou majoránkou  (A: 01,09) Polévka 
Kančí výpečky, ostružinové zelí, bramborové špalíčky, nápoj  (A: 01,01a,03,09,10,12) Oběd 1 
Plněný paprikový lusk s rajčatovou omáčkou, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Veganský indický dhál z černé čočky, bagetka, nápoj  (A: 01,07,09) Oběd 3 
Přírodní kuřecí plátek, brambory m.m., nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Čtvrtek 5.5.2022 

Kulajda s vejcem a čerstvým koprem  (A: 01,01a,03,07,10,12) Polévka 
Hovězí stroganoff zjemněný smetanou, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,07,10,12) Oběd 1 
Zeleninové fritto misto, pažitkové brambory, kaparový dresink, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,10,12) Oběd 2 
Italský těstovinový salát s krůtím masem a olivami, nápoj  (A: 01,01a,03,07,10,12) Oběd 3 
Hovězí stroganoff zjemněný smetanou, jasmínová rýže, nápoj  (A: 03,07,10,12) Oběd  B 

Pátek 6.5.2022 

Drůbeží kaldoun  (A: 01,01a,07,09) Polévka 
Kuřecí stripsy v cornflaks, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 1 
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 2 
Salát Caesar s vepřovou panenkou a bylinkovými tousty, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09) Oběd 3 
Kuřecí stripsy v cornflaks, bramborová kaše, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 



 

 

 

  
09.05.2022 13.05.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 9.5.2022 

Hrstková s kousky uzených ryb  (A: 04,09) Polévka 
Vepřová plec na smetaně, fusilli, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10,12) Oběd 1 
Francouzské brambory s uzeninou našich učňů, nápoj  (A: 01a,01b,01c,01d,03,04,07,09) Oběd 2 
Beluga s kořenovou zeleninou, tempehem a kardamon glaze, nápoj  (A: 04,06,07,09,12) Oběd 3 
Francouzské brambory s uzeninou našich učňů, nápoj  (A: 03,04,07,09) Oběd  B 

Úterý 10.5.2022 

Chřestová  (A: 01,01a,03,09,10) Polévka 
Vepřová krkovice s hoisin omáčkou, basmati rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,06,09,10,11) Oběd 1 
Penne all Amatriciana (vegetariánské, pikantní), nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Křupavý ledový salát s matjesy a zakysanou smetanou, bagetka, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10,13) Oběd 3 
Vepřová krkovice s hoisin omáčkou, rýže, nápoj  (A: 01,03,06,09,10,11) Oběd  B 

Středa 11.5.2022 

Valašská kyselica  (A: 07,09,10,12) Polévka 
Smažený kuřecí řízek, pažitkové brambory m.m., nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Bramborové šišky s mákem a máslem, macerované švestky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Řecký salát s fetou a olivami, bagetka, nápoj  (A: 01,07,09,10,12) Oběd 3 
Řecký salát s fetou a olivami, bezlepkové pečivo, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 12.5.2022 

Dršťková z hlívy ústřičné  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,11) Polévka 
Hovězí roštěná Esterházy, bulgur, nápoj  (A: 01,01a,01c,07,09,10,12) Oběd 1 
Bramborové noky s listy špenátu a sýrovou omáčkou, nápoj  (A: 01,01a,01c,07) Oběd 2 
Retro těstovinový salát s herkulesem, nápoj  (A: 01,01a,01c,03,07,12) Oběd 3 
Hovězí roštěná Esterházy, dušená rýže, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Pátek 13.5.2022 

Marocká harira  (A: 03,06,07,09,10,11) Polévka 
Krůtí paprikáš, tarhoňa, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 1 
Kynutý táč s broskvemi a drobenkou, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 2 
Trhané uzené maso, cibulové mačkané brambory, nápoj  (A: 07,09) Oběd 3 
Krůtí paprikáš, těstoviny, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 



 

 

 

  
16.05.2022 20.05.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 16.5.2022 

Thajská rybí s kokosovým mlékem  (A: 04,07,09) Polévka 
Smažený camembert, pažitkové brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10,12) Oběd 1 
Vepřové Estofado, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,04,07,09) Oběd 2 
Alsaský cibulový koláč se slaninou a rukolou, nápoj  (A: 01,04,07,09) Oběd 3 
Smažený camembert, pažitkové brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 03,04,07,09,10,12) Oběd  B 

Úterý 17.5.2022 

Slepičí s masem a nudlemi  (A: 01a,03,07,09,10) Polévka 
Špíz z vepřové panenky se slaninou, cibulové brambory, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 1 
Zeleninová musaka s řeckým jogurtem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Těstovinový salát Hawai, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Špíz z vepřové panenky se slaninou, cibulové brambory, nápoj  (A: 09,10) Oběd  B 

Středa 18.5.2022 

Fazolová s uzeným ramínkem  (A: 01,01a) Polévka 
Fish & chips, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07) Oběd 1 
Burger s trhaným vepřovým masem v BBQ marinádě, salát coleslaw, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,11,12) Oběd 2 
Zeleninový salát s vejcem a cottage, bagetka, nápoj  (A: 01,01a,03,07,12) Oběd 3 
Fish & chips, opékané brambory, nápoj  (A: 03,04,07) Oběd  B 

Čtvrtek 19.5.2022 

Hovězí s játrovou rýží a zeleninou  (A: 01a,03,07,09,10,11) Polévka 
Buritto s kuřecím masem, fazolemi a čedarem, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10,11) Oběd 1 
Vařené vejce, dušený špenát, petrželkové brambory, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Filovaná vepřová panenka,korejský fermentovaný zeleninový salát Kimchi,pečivo, nápoj  (A: 01,03,04,09,10) Oběd 3 
Vařené vejce, dušený špenát, petrželkové brambory, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 

Pátek 20.5.2022 

Květáková  (A: 01,01a,03,04,07,09,10,11) Polévka 
Fish burger s rukolou a guacamole dipem, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10,11) Oběd 1 
Kuřecí steak s omáčkou quattro formaggi, penne, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Langoš s česnekovou zakyskou a modrým sýrem, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Kuřecí steak s omáčkou quattro formaggi, těstoviny, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 



 

 

 

  
23.05.2022 27.05.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 23.5.2022 

Česnekový krém s máslovými krutony  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Polévka 
Špikované vepřové karé na smetaně, karlovarské a houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Staročeská sekaná ve slanině, šťouchané brambory s osmaženou cibulkou, kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 2 
Španělská bramborová tortilla,cuketový salát s pečenými paprikami, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 3 
Špikované vepřové karé na smetaně, rýžové těstoviny, nápoj  (A: 07,09,12) Oběd  B 

Úterý 24.5.2022 

Slepičí s masem a nudlemi  (A: 01a,03,07,09,10) Polévka 
Kuřecí prsa se šunkou a sýrem, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 1 
Rýžový nákyp s ovocem, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Salát z restovaného marockého bulguru s vepřovou panenkou, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Kuřecí prsa se šunkou a sýrem, bramborová kaše, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Středa 25.5.2022 

Rybí boršč  (A: 01,01a,04,07,09,10,12) Polévka 
Smažený rybí filet, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10,12) Oběd 1 
Vepřová plíčka na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09,10,12) Oběd 2 
Zeleninový salát se sýrem feta a čerstvým koprem, pitta chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,04,07,09,10,12) Oběd 3 
Smažený rybí filet, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 03,04,07,09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 26.5.2022 

Frankfurtská s restovaným párkem  (A: 01,01a,07,09,10,12) Polévka 
Pečená krkovice v medovo hořčičné marinádě, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 1 
Chana masala, chlebová placka naan, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 2 
Obědová bageta se šunkou, sýrem a zeleninou, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Pečená krkovice v medovo hořčičné marinádě, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Pátek 27.5.2022 

Z uzených vepřových žeber,krup s čerstvou majoránkou  (A: 01,01a,03,09,10) Polévka 
Španělský ptáček, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,09,10) Oběd 1 
Bramborové noky s gorgonzolovou omáčkou a baby špenátem, nápoj  (A: 01,07,09) Oběd 2 
Salát z cherry rajčat, čerstvé bazalky a sýrem mozzarella, ciabata, nápoj  (A: 01,07,09) Oběd 3 
Španělský ptáček, dušená rýže, nápoj  (A: 03,09,10) Oběd  B 



 

 

 

 

30.05.2022 31.05.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 30.5.2022 

Čočková s kari  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Polévka 
Pečené kuřecí stehno na másle, hráškový kuskus s bazalkou, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 1 
Krupicová kaše s máslem, čokoládou a kousky ovoce, nápoj  (A: 01,01a,06,07,09,10) Oběd 2 
Grilovaná vepřová panenka, smetanové brambory, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Grilovaná vepřová panenka, smetanové brambory, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 

Úterý 31.5.2022 

Hovězí s masem, nudlemi a zeleninou  (A: 01a,09) Polévka 
Konfitované kachní stehno, červené zelí, bramborové a houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Cizrna sweet and sour, dušená rýže, nápoj  (A: 01a,09) Oběd 2 
Kuřecí gyros v tortille, nápoj  (A: 01a,07,09,11) Oběd 3 
Konfitované kachní stehno, červené zelí, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 09,10,12) Oběd  B 

Nápoje dle denní nabídky. Možnost výběru: voda s citrónem, se sirupem, čaj, mléko. 
Polévka z denní nabídky daného dne je součástí menu. Pokrm je určen k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.  
  

01  
01a 
01b 
01c 
01d 
03  
04 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Obiloviny - pšenice            
Obiloviny - žito               
Obiloviny - ječmen             
Obiloviny - oves               
Vejce                          
Ryby 

06  
07  
09  
10  
11  
12  
13 

Sójové boby (sója)             
Mléko                          
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany     
Vlčí bob 

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla. Jídlo obsahuje alergeny. 


